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Tanyagondnoki családi nap a parkerdőben

Augusztus első hétvégéjén 
immár negyedik alkalommal 
rendezte meg családi napját 
a Falugondnokok Duna-Tisza 
Közi Egyesülete községünk-
ben. A délelőtt folyamán a Vin-
cze Lovarda csikósbemutatóját 
láthattuk, majd a csapatok 
mókás versenyen mérték ös-
sze ügyességüket. Ez idő alatt 
rotyogtak a bográcsos ételek, 
többféle pörkölt, valamint óri-
ás palacsinta készült a közelgő 
ebédre. Délután a gyerekeknek 
cukorszórás meglepetés volt, 
majd eredményhirdetéssel zá-
rult az összejövetel.        B.H.

Összegyűltek a régi fischerbócsai diákok

Augusztus elején hívták össze 
azt az iskolai találkozót, melyre 
mintegy 65 hajdani diák jött el. 
Volt olyan, aki kedves párját is 
elhozta. Az Abonyi fogadóban 

egy csendes vacsora mellett 
elevenítették fel a múltat. A fő-
szervező Hirsch Ilona, aki lelkes 
munkával hozta össze az iskolai 
találkozót. Ahogy a résztvevők 

visszaemlékeztek, az 1959-es 
60-as években az osztályok 
összevontan működtek. A 2 
teremben 4-4 évfolyamot he-
lyeztek el, évfolyamonként 5-6 

fő diákkal. 1982-ben a Bócsa II. 
számú Általános Iskola bezárt 
és az odajáró gyerekek a Bócsai 
Általános Iskolában folytatták 
tanulmányaikat.               B.H.

Meghívó
Örömmel tudatjuk minden egykori Szőlőskert Szövetkezeti dolgozóval, 
szövetkezeti taggal, és akinek szülei, esetleg nagyszülei révén bármiféle 

kötődése volt a szövetkezethez, hogy
2015. szeptember 26-án (szombaton)

Szőlőskertes nosztalgia találkozót
tartunk az általános iskola mögötti Parkerdőben

(rossz idő esetén az iskola tornatermében).
Vendégvárás:  11 órától (üdvözlő itallal)

Ebéd: 12 órakor (birka-, illetve marhapörkölt körettel és savanyúsággal)
Ebédjegy:   2.500,- Ft/fő, mely megvásárolható Benkóné Piroska ruhá-

zati boltjában 2015. IX. 22-ig.
Amit hozni lehet/kell:  ital (üdítő, alkohol), sütemény, fényképek, 

emléktárgyak és JÓKEDV!!!
Segítséget (elsősorban fizikai) a találkozó reggelén és estéjén is szere-
tettel elfogadunk! A rendezvényről érdeklődni és segítséget felajánlani a 

szervezőknél lehet:
Hachboldné Kiss Éva – 20/234-8128, Tóth Márta  - 30/519-6372
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PÁlYÁZATI 
FElHÍVÁS

 
Bócsa Községi Önkormányza-

ta a közszolgáltató kiválasztá-
sáról és a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződésről 
szóló 317/2013. (VIII.28.) 
Kormányrendeletnek meg-
felelően pályázatot hirdet a 
települési folyékony hulladék 
összegyűjtési, elszállítási és 
ártalommentes elhelyezési 
szolgáltatás elvégzésére.

 A pályázati kiírás a község 
honlapján olvasható:

www.bocsa.hu

Bócsa 
prospektus

készül

Az anyatejes táplálás világnapja

Az ősz folyamán újabb 
lépést tesz községünk az ide-
genforgalom bővítése felé. 
Mivel tavaly és idén számos 
szálláshely létesült ill. újult 
meg, valamint programjaink 
egyre több külső vendéget is 
vonzanak, ideje egy informa-
tív, új Bócsa prospektussal 
kilépni a piacra. A színes ki-
advány tartalmazza majd az 
éves rendezvénynaptárt, túra 
ajánlatokat, szálláshelyeket 
és éttermeket. Fontosnak 
tartjuk azokat a dolgokat ki-
emelni, melyek miatt lehető-
ség szerint nagyobb létszámú 
ifjúsági vagy felnőtt csopor-
tokat vonzhat községünkbe. 
A prospektus terjesztése 
idegenforgalmi szakvásáro-
kon, tourinform irodákon és 
postai úton történik majd. A 
marketing stratégia szerint 
ennek együtt kell járnia az-
zal, hogy a községi honlap, 
valamint az egyes idegenfor-
galmi szolgáltatók internetes 
oldalai ugyancsak pontos 
és korrekt információkat 
közölnek Bócsa és környéke 
lehetőségeiről.                             

K. L.  

Az Egészségügyi Világszer-
vezet 1992-ben nyilvánította 
augusztus 1-jét az Anyatej Vi-
lágnapjává azzal a céllal, hogy 
a szoptatást népszerűsítse. 
Fontosnak tartják, hogy a  cse-
csemők legalább hat hónapos 
korig kizárólagosan anyatejet 
kapjanak. Községünkben már 
több mint tíz esztendeje szer-
vezi a felvilágosítást a Bócsai 
Védőnői Szolgálat. 

Idén augusztus 6-án a Bo-
róka Könyvtárba hívták az 
érintetteket, nagy sikerrel: a 
rendezvényre sok várandós 
kismama és kisgyermekes 
anyuka látogatott el. 

kézműves sarok is üzemelt, 
ahol csillámtetoválásra és lufi 
hajtogatásra volt lehetőség. 
A szép délelőtt Hadfi Luca 
és édesapja zongorajátékával 
zárult.
„Anyaföld az öled, 
melybe kicsiny magként hulltam, 
tested templomában 
emberré alakultam.

Mindent adó szereteted 
a mai napig éltet, 
drága édesanyám 
köszönöm, hogy élek!”  

Simon András
B.H.

Az ünnepség nyitányaként 
Kiss Pálma Rebeka szavalt, 
majd Mátyusné Vancsik Erzsé-
bet a körzeti védőnő köszön-
tötte a vendégeket. Cs. Tóth 
József és Gál Tamás önkor-
mányzati képviselők virággal 
és ajándékkal kedveskedtek az 
anyukáknak. 

A bócsai származású Zsikla 
Ágnes járási vezető védőnő, 
laktációs (szoptatási) szakta-
nácsadó igen magas színvo-
nalú szakmai előadást tartott 
a témakörben „Megfejtett és 
megfejtetlen titkok” címmel.

 A teljes program alatt a 
nagyobb gyermekek részére 

Kun Szabó Nándor;  6235 Bócsa Ady E. u. 59. szám alatti  őstermelő 
– a  104/2013. (XI. 14.) VM rendelet alapján, turisztikai tevékenységek 
ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoport közreműködésével 2013-
ban nyújtandó támogatások jogcímre, 2014.01.15. napján benyújtott  
támogatási kérelem tárgyában, elnyert 34.999.290,- Ft nettó kiadásra 
jutó támogatási összeget.

A beruházás során; egy összesen 3 vendégszoba; - 6 férőhelyes egyéb 
szálláshely valósult meg.
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Bócsai Szüreti napok
2015. október 9-10.

Idén október második hétvégéjén rendezzük meg a szüreti 
napokat községünkben. A programban a hagyományokhoz 
híven szerepel majd főzőverseny, felvonulás és bál. Azonban 
mindez nem valósulhatna meg a sok ügyes és lelkes segítő 
nélkül, akik évről évre újabb és újabb ötletekkel gazdagítják 
az ünnepet. 

Ezúton is kérünk mindenkit, aki idén is közre szeretne működ-
ni a jeles napokon, hogy jelentkezzen a könyvtárban Borbényi 
Hildánál, vagy az Önkormányzati Hivatalban Eke Edinánál.

Így várjuk többek között a felvonuló járművek tulajdonosait, 
a lovasokat, a kínálásban közreműködőket, a versenyek és a bál 
szervezőit, valamint a többi aktivistát.

Emberi kapcsolatot kell ápolni a hívekkel
Tíz éve szentelték pappá Ruskó Norbert plébánost

Más manapság papnak lenni, 
mint ezelőtt 20-30-40 évvel. 
Sokak véleménye szerint egyre 
inkább elvilágiasodik a társada-
lom. Más a fontos és más a mel-
lékes a mai emberek életében, 
mint a rendszerváltáskor vagy a 
virágzó szocializmus idején volt. 
Közben lassan kihalnak azok az 
öregek, akik a népegyházi idők 
utolsó tanúi: amikor még szent-
kép volt az ágy fölött, a vasárnapi 
munka megvetett volt és első 
péntekekre sokan elvégezték a 
Szentgyónást. És hiába az egyhá-
zi és hitéleti műsorok garmadája, 
a figyelem nem errefelé, sokkal 
inkább a bulvárhírek, valamint 
a megélhetés miatt lényeges 
információk felé fordul.

A bócsai katolikus plébános, 
Ruskó Norbert, vagy ahogy so-
kan nevezik, Norbi atya már en-
nek az évezrednek a gyermeke. 
10 évvel ezelőtt szentelték pappá 
és 5 éve látja el községünkben a 
plébánosi feladatokat.

– Hogy kezdődött? Mikor érett 
meg a döntés a papi pályáról?

Kiskunfélegyházi vagyok, de 
a középiskolát a kecskeméti 
Piarista Gimnáziumban kezd-
tem el majd végül Félegyházán 
érettségiztem. Később a szegedi 
egyetemre vettek fel, geográfia 
szakra.

— Szóval érési folyamat volt?
Inkább úgy fogalmaznék: el-

hívás. Utólag visszatekintve 
azokra az évekre egyértelműen 
az Úr vezetését látom. Szépen 
csendesen vezetett: Nagyszü-
leim imádságos jelenléte, heti 
családi Szentmise, a hittanórák, 
a ministrálás, a hittanos + mi-

nistráns táborok , a cserkészet, 
az ifjúsági hittanos – közösségek 
- találkozók és később az egye-
temi katolikus ifjúsági csoport. 
Aztán az első év elvégzése után 
egy tiszaparti sétán döbbentett 
rá az Úr, hogy nem a földrajz 
tanárok, földmérők … között 
lesz a helyem, nem is hitokta-
tónak akar, hanem Ő Magának 
akar lefoglalni azonnal!  Így 
jelentkeztem a Főpásztoromnál, 
aki miután felvett 1 évre Vácra 
majd 5 évig Szegedre a hittudo-
mányi főiskolára és papnevelő 
intézetbe küldött.   

— 10 éve a pályán! Mik voltak 
az állomások?

Magának a pappá válásnak 
is megvannak a maga lépcsői. 
2005-ben Kalocsán történt meg 
a papszentelés, melyet dr. Bábel 
Balázs kalocsa-kecskeméti érsek 
celebrált. Ezt követően 3 év la-
josmizsei, majd 2 év kecskeméti 

szolgálat következett. 2010. ok-
tóber elsején nevezett ki Főpász-
torom a Bócsa-Bugac plébánia 
közösségének a vezetésére.

— Ez tehát az itteni történet 
kezdete. Egy naiv kérdés: mi a 
különbség a két falu és a két 
egyházközség között?

Elsőre annyi lehetne a válasz, 
hogy semmi, hiszen mindkettő 
pusztai, tanyás település. Csak-
hogy Bugacon mindig volt pap 
és a falu csaknem színkatolikus. 
Bócsán pedig hosszú ideig nem 
volt helyben lakó plébános, 
emellett pedig a lakosság vegyes 
vallású. Bócsán kialakult egy 
önállóság, melyet a katolikus 
aktív hívek mozgatnak. Itt kell 
leszögeznem azt is, hogy az 
egyházat a keresztény elkötele-
zettségű testvérek és családok 
mozgatják és tartják ébren. 
Itt azért is speciális a helyzet, 
mert több miséző hely van. 

Ezzel együtt pedig több olyan 
bázis, mely közösségi helyként 
működik. Ezt kell kiaknázni: a 
családi napok, ifjúsági táborok 
és közösségi alkalmak, áhítatok 
szervezésére mindig jó helyszín 
a templom és udvara.

— Mennyire van egyedül a 
plébános egy ilyen kis faluban, 
legyen az Bócsa vagy Bugac? 
Gondolok arra, hogy kivel be-
szélgethet, miről és milyen mér-
tékben?

Az biztos, hogy a hívekkel 
elsősorban emberi kapcsolatot 
kell kialakítani. Az élet olyan 
színterein is együtt kell lennünk 
velük, amely nem biztos, hogy 
az egyházi szférához tartozik! 
A papokat illetőleg pedig meg 
kell jegyezni: nem magányos 
farkasok! Legalább kéthetente 
rendszeresen találkozok atyák-
kal. Ilyenkor közös imádság, 
lelki és gyakorlati előadás, majd 
ehhez kapcsolódó beszélgetés a 
program, délután pedig egy kis 
rekreáció, fürdés, séta, bicikli… 
Szükségünk van erre, hiszen sok 
ember terhét, örömét-bánatát 
hordozzuk.

— Úgy érzem, jól érzi magát a 
vidéken. Vajon meddig?

Az biztos, hogy nem kérem 
áthelyezésemet (nevet). Viszont 
a katolikus egyházban az érsek 
illetve püspök dönt arról, hogy 
kire hol van a legnagyobb szük-
ség az egyházmegyében. Az vi-
szont szokás, hogy kb. 10 év után 
minden plébánost áthelyeznek 
egy másik egyházközségbe. Jó 
az a frissítés mindenkinek. Ezek 
szerint van még időm Bócsán…

Káposzta Lajos
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Meghívó evangélikus gyülekezeti közgyűlésre 
Kedves Testvérünk! 
Miután Bócsa és Tázlár evangélikussága 2015. július 28-i közgyűlésén kimondta önállósági szándékát, lehetővé vált, hogy saját 

lelkész válasszanak. 
Ezért a gyülekezetek presbitériuma KÖZGYŰLÉST hív össze, melyet:

2015. szeptember 20-án, vasárnap, 11.00-kor 
tartunk a bócsai imaházban, az istentisztelet után közvetlenül (6235 Bócsa, Kecskeméti út 35.)
A közgyűlés napirendi pontja:
1. lelkészválasztás
A közgyűlés nyilvános. Egyházunk törvényeinek értelmében azon gyülekezetei tagok szavazhatnak, akik betöltötték 18. életévüket, 

valamint rendszeres egyházfenntartók. Ezúton kérjük minden testvérünket, hogy ha van, rendezze mihamarabb egyházfenntartói 
hozzájárulását.

Minden kedves Testvérünket szeretettel hívunk és várunk! 
Erős vár a mi Istenünk!
Bócsa, 2015. augusztus 12.
 László Lajos Gergely Lupták György sk.  Vida György
 beosztott lelkész evangélikus esperes-lelkész gyülekezeti felügyelő

Kis gyülekezet is ünnepelhet méltó módon

Épülő kapcsolatok

A nyár nem telt vendégség nélkül: néhány napos közös 
sátorozásra a helyiek mellé Alberti, Maglód és Kispest 
gyülekezeteiből érkeztek fiatalok Bócsára. A gyülekeze-
ti ház udvarán felvert sátrak talán szokatlanok, de ne 
feledjük: ez is egy módja a turizmusnak és az ifjúsági 
közösségi életnek! A 16 résztvevő túrázással, struccfarm 
látogatással, fürdőzéssel, közös főzéssel és bibliatanul-
mányozással töltötte a bócsai napokat. 

Újabb lépést tett a bócsai 
evangélikusság a fejlődés irá-
nyába: a kicsiny közösség 
néhány hete mondta ki önál-
lósodását Soltvadkerttől. Ezzel 
egy időben döntést hoztak 
arról, hogy Tázlárral alakítanak 
közös gyülekezetet. Nemzeti 
ünnepünkre pedig egy kerti 
pavilon átadását időzítették: 
a favázas építmény a községi 
önkormányzat, a helyi gyü-
lekezet és az egyházmegye 
támogatásával épült meg. A 
két oldalról nyitott pavilon 
kiválóan alkalmas lesz ifjúsági 
foglalkozások, családi napok, 
sőt mi több: istentiszteletek 
megrendezésére is. Erre volt 
jó alkalom az augusztus 20-i 
ökumenikus istentisztelet: a 
60 m2-en kirakott padokon 
szépen megfértek a különböző 
helyi felekezetek tagjai.

László Lajos megbízott gyü-
lekezeti lelkész így köszön-
tötte az ünneplő keresztyé-
neket: „Őseink hite annak a 
bizonyítéka, hogy hiába az 
ész, erő, és oly’ szent akarat, 
egymagunkban kevesek va-
gyunk, kell valami plusz! S 
ez nem más, mint az Isten ál-
dása. Hiába a legszebb álmok, 
zseniális tervek, magasztos 
célok, ha ez nincs rajtuk! Ál-
dás nélkül nem lesz belőlük 
az égvilágon semmi, csupán 
hiábavaló fáradozás. Erre jött 

rá a zsoltáros is, Szent István 
királyunk is, és még sokan 
mások is, akik az Úr oltalmába 
szerették tudni mind a saját, 
mind családjuk, s tágabb csa-
ládjuk, azaz népük életét, és 
jövőjét. A mi számunkra is, 
akiken most van a sor, hogy 
hozzátegyük a magunk részét, 
megtanulandó lecke a zsoltá-
ros szava: „Ha az Úr nem építi 
a házat, hiába fáradoznak az 
építők.”                         K. L.
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Kisbócsa és a Sallay iskola
A cikk írója Csillik Ilona, 

annak idején Sallay Kálmán 
tanítványa volt. Rendszeres 
szervezője az öregdiák talál-
kozóknak és egyre nagyobb 
energiát fektet a nem is 
olyan régmúlt kutatásába. 
Kérem a Bócsai Hírek olva-
sóit, fogadják szeretettel ezt 
a kis tanulmányt! 

Sallay Kálmán
Az iskolaszéki jegyzőkönyv 

szerint 1925. január 11-én el-
nyerte a kisbócsai tanítói állást. 
Két hétre rá, január 25-én már 
munkába is állt. Akkor még 
nem épült fel az iskola, így egy 
tanyában folyt az oktatás. A 
gyerekek vittek 1-1 hasáb fát 
tüzelni, és széket leülni. Pala-
táblára írtak. Felesége, Mária is 
szegedi volt, aki hűséges társa 
volt a tanyai életben 1963-ban 
bekövetkezett haláláig. Két 
gyermekük született: Izabella 
1926-ban és Miklós 1936-ban. 
(Izabella tanár lett, szellemileg 
ma is friss, de mozgásában kor-
látozott, így nem tudott eljönni 
a találkozóra. Miklós elismert 
látszerész.)

A Tanító úr 1964-ben a kis-
bócsai iskolából ment nyug-
díjba, csaknem 40 év helyi 
munkaviszony után. Generá-
ciók nőttek fel a keze alatt, 
és tanulták meg a betűvetés 
tudományát. 

Munkába állásakor egyik 
első tevékenysége az volt, 
hogy összehívta a szülőket 
és két dolgot kért tőlük: ne 
vigyenek neki ajándékot és 
ne hívják lakodalomba. Mint 
utóbb elmesélte, az előző 
lekötelezettséget jelent, az 
utóbbi esetében nem tudott 
volna minden meghívásnak 
eleget tenni. Erre egyébként 
a tanítóképzőben hívták fel a 
leendő oktatók figyelmét. 

Lánya, Izabella mesélte, 
hogy míg csak apuka volt 
otthon, soha nem kaptak ki, 
de mint tanítvány ugyanúgy 
megkapták a büntetést pl. 
(uram bocsá’) a pacsit, mint 
a többiek, sőt talán még egy 

fokkal szigorúbb volt velük. 
„A tanító gyerekének példát 
kellene mutatnia!”

Először egyedül oktatta a 40 
vagy még több nebulót, termé-
szetesen sokszor kétfelé oszt-
va, egyik része délelőtt másik 
délután járt. Olykor kinevez-
tek mellé segéderőt. Állandó 
oktatótársat a nyolcosztályos 
képzés bevezetésével kapott, 
ő vitte a felső tagozatot.

A gyerekek oktatása mellett 
mai szóhasználattal élve külön 
tanfolyamon tanította írni-ol-
vasni azokat a felnőtteket, akik 
igényelték és szántak rá időt.

Kezdeményezésére gazdakör 
alakult, melyre Kecskemét-
ről és Budapestről is hívott 
előadót. A gazdakör épülete 
a vegyesbolt mellett volt. 
Ebben segítségére volt Sajgó 
százados, aki ideköltözve mo-
dern gazdálkodásra oktatta a 
lakosokat. 

Amikor a húszas években 
elkészült az iskolaépület, is-
tentiszteletek megtartására is 
használták a tantermet. Kato-
likus, protestáns és baptista 
szertartások zajlottak. A bap-
tista imaórákat mindig este 
tartották, olykor a gyermekei 
is beültek. 

Nyugdíjba vonulása után 

v i s s z a m e n t 
Szegedre, ahol 
i s m é t  m e g -
h á z a s o d o t t . 
Néha, ha al-
kalma adódott, 
visszalátoga-
tott, és mindig 
megkönnyezte 
a találkozáso-
kat, látva, hogy 
évek múltán is 
mennyi szere-
tet veszi körül. 
Több tanítvá-
nya Szegeden 
is felkereste. 
Második felesé-
ge halála után 
fiához költözött 
B u d a p e s t r e . 
1996. március 
3-án távozott 

el az élők sorából. 1996 már-
cius 21. napján Sallay Miklós 
Kisbócsán keresztül Szegedre 
utazott; megállt a vegyesbolt 
előtt, a templom előtt, és az 
iskola mellett; a kocsiban 
ott volt a Tanító Úr urnája, 
búcsúzott szeretett iskolájától 
és Kisbócsától.  Azon a napon 
Szegeden helyezték örök nyu-
galomra.

Oktatás hajdan
Módszereiről a találkozókon 

sokat meséltek. Igen szigorú 
volt. 

Külön igényes volt a helyes-
írásra, a tanítás kb. 20 perces 
tollbamondással kezdődött, 
amit azonnal kijavított és járt 
a szégyen-pacsi, sőt a súlyos 

hibáért 2 db. A javításnál a 
legjobbak szövegét javította 
ki, azok pedig tovább, majd 
szúrópróbaszerűen a javítókat 
is ellenőrizte.

Sokat lehetne arról is be-
szélni milyen bölcsen oldotta 
meg a konfliktushelyzeteket. 
Ebből egynek részese voltam. 
Keményen verekedtek a fiúk 
az egyik szünetben, és bár 
szétválasztotta a tanító úr a 
küzdő feleket, de a harci kedv 
nem akart csillapodni. A két 
pártra szakadt gyereksereg a 
maga igazát bizonyítva elég-
tételt akart venni. „Jó, de 
tisztességes küzdelemben hol-
nap megmérkőztök, holnapra 
mindenki hozzon egy botot.” 
A harc abbamaradt; az ellen-
ségek azzal a tudattal mentek 
haza, hogy másnap ellátják 
az ellenfél baját. Másnap az 
udvaron egymástól kb. 3 mé-
terre 2 zsinór volt kifeszítve az 
udvar teljes szélességében. A 
harcos kedvű nebulókat egy-
mással szembe állította, majd 
középre állt s mondta: „Nem 
szégyellitek magatokat, vere-
kedni akartatok ezért a…” – itt 
következett a konfliktus kirob-
banásának jelentéktelen oka, 
amire már nem emlékszem. 
Rövid dorgálásában elmondta 
milyen életre szóló sebesü-
léseket lehet szerezni. Azon 
időkben, ha egy gyereknek 
azt mondták szégyellje magát, 
többnyire el is szégyellte. A 
botokat letették, az ellenfelek 
pedig kezet fogtak.

Csillik Ilona

Anyakönyvi hírek
Születtek: (augusztus)

Kovács Gábor Zente- an.: Varjasi Ildikó

Elhunytak: (augusztus)
Lugosi Józsefné (1925) születési neve: Kiskopárdi Erzsébet

Babenyecz Ferencné (1935) születési neve: Font Etelka
Eiler Sándor (1937)
Kiss Erzsébet (1935)
Zsikla Gábor (1980)
Zsikla György (1958)
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olvasói levél…
…a tanító úr fiától

     
A cikk írója a tanító fia, 

ifj. Sallay miklós, aki Bu-
dapesten él. A nyár elején 
a parkerdőben rendezett 
iskolatalálkozón volt alkal-
mam személyesen is megis-
merni. A volt kisbócsai diá-
koknak lelkesen mutogatta 
édesapja feljegyzéseit és a 
régi fényképeket. Nemrég 
az alábbi írást juttatta el 
szerkesztőségünkbe.

Nem régen olvastam el az 
interneten Bócsa község 2014. 
októberi híreit. Az egyik cikk 
megemlékezett Kosztra Pál 
egykori községi tanítóról, aki 
egyben az iskolaszék jegyzője 
is volt. Kezemben van az a 
levél, amelyet apukámnak 
írt 1925. január 11-én, mely 
szerint a pályázók közül őt 
választották meg a még épü-
lő „kisbócsapusztai” közsé-
gi elemi iskola tanítójává. 
Mellékelten küldöm a levél 
másolatát, amely tartalmaz-
za az iskolaszék tárgyalási 
jegyzőkönyvét is.

Ezek után térek vissza apu-
kámra, Sallay Miklós taní-
tóra.

Tősgyökeres szegedi volt, 
1900. február 26-án látta meg 
a napvilágot a Tisza-parti 
városban. A családban nyolc 
gyerek született, mind nyolc 
fiú. Az első gyermek 18 éves 
korában, a legutoljára született 
2 éves korában halt meg. A 
tovább élők sorában apukám 
a negyedik volt.

A fentieket csak azért írtam 
le, hogy szülőknek nem lehe-

tett könnyű élete. A papa pa-
pucskészítő volt és 1918-ban 
halt meg. Ezért tartom csodá-
latra méltónak, hogy apukám 
tanítóképzőt végezhetett.

Az iskola befejezés után be-
hívták katonának és az olasz 
frontra vitték ki. Szerencsére 
csak rövid ideig volt ott és 
sérülés nélkül jött haza. Lesze-
relt és 1919 márciusában meg-
kapta oklevelét, így megkezd-
hette a tanítást. Mivel fiatal 
volt, kezdetben főleg a Szeged 

városához 
tartozó te-
lepülések-
re küldték 
helyettesí-
tésre, kise-
gítésre. A 
trianoni ha-
tárok meg-
húzása után 
állandó ki-
n e v e z é s t 
nem kapott, 

mert az elcsatolt Délvidékről 
sok magyar pedagógus csalá-
dot küldtek át Magyarországra. 
Ők jobb híján tehervagonok-
ban éltek. Természetes őket 
sorolták előre lakás és állandó 
munkahely tekintetében.

Szerencsére Klebelsberg Kunó 
vallás és oktatásügyi minisz-
ter nagyarányú iskolaépítésbe 
kezdett az 1920-as években. 
Ekkor pályázott az állásra apu-
kám — bizonyára többre is. 
Viszont nem akart egyedül 
vidékre menni. Jövendőbelije 
egy tősgyökeres szegedi, sok 
gyermekes szülő leánya volt. 
Elvállalta Szeged elhagyását, de 
kikötötte: csak tanyai iskolába 
megy, faluban nem szeretne 
élni. Sajnos őket már nem 
tudom megkérdezni, az biztos, 
hogy majdnem negyven évig 
ott éltek, anyukám kisbócsai 
lakosként halt meg 1963-ban. 
Sírja Budapesten van.

Amikor Bócsára költöztek, 

A nyolcadikosok 1962-ben. 
A nevek balról jobbra, sajnos 4 volt diák már örökre elballagott.

1. Lányok: Csillik Ilona (a cikk szerzője), 
láng mária †, Szeg Ilona

2. Fiúk: Vindecker Ferenc, Sréter Imre†, Flórián András, Gábor 
Gyula, Sallay Kálmán†, Szepesi János†, Font Imre István†, 

Lenthár József7
több mint fél évig egy szoba-
konyhás kis házban kellett 
meghúzniuk magukat: a szoba 
napközben tanterem volt, éjjel 
pedig ott aludt az ifjú pár. Va-
lószínűleg anekdota, hogy az 
ágyukba fatörzset helyeztek, 
a padláson pedig éjszakánként 
toporogtak, zajt okoztak. Állí-
tólag el akarták őket zavarni, 
mondván a gyerekeiknek is 
dolgozniuk kell, nem érnek rá 
iskolába járni. Aki elmesélte, ő 
sem él már, de bizonyára volt 
ilyen hozzáállás is.

Ami biztos, az az, hogy a 
frissen épített iskola tervező-
je hibát követett el, amikor 
mindkét szoba ablakát északi 
irányba építette be. Apukám 
a lakószoba ablakát átrakatta 
bejárati ajtók irányába, és a 
típusterv módosítsa miatt 
felelőségre vonták ugyan, de 
tudomásom szerint végül is 
nem büntették meg.

Sallay Miklós
Sallay miklós a találkozón, édesap-

jának egy volt diákjával



2015. augusztus8. oldal

Értékeljük, és örüljünk, ha megtalálható 
a kertünkben 

Lehet, hogy önnél is meg 
terem, de eddig eldobta…

Szokták mondani, hogy előbb 
mindenki a saját kertjében 
nézzen szét, mert lehet, hogy 
gyémántbányára bukkan…. ez 
valami olyasmi….

Kövér porcsin (Portulaca 
oleracea)

A legtöbben csak úgy isme-
rik: gaz

Valójában: 
Csupasz, 30 cm magas, évelő 

növény, húsos, kúszó szár-
ral. Pozsgás, fényes levelei 
sötétzöld színűek, tojásdad 
alakúak. Virágainak 5-6 szirma 
van. Kellemesen savanykás 
íze miatt nyersen is és főzve 
fogyasztják.

Összetevői között szerepel-
nek Omega-3 zsírsavak, C és 
E vitamin, glutation, oxálsav, 
alkaloidák, zsírsavak, stb. 

A Kövér porcsin gyógyhatása 
jelentkezik szív és érrendszeri 
betegségeknél, mint érelme-
szesedés, koleszterin és cu-
korszint szabályozó. Erősíti 
az immunrendszert, védi az 

artériákat, és pakolásként 
is használható: ellazítja az 
izomgörcsöt, gyógyítja a reu-
matikus megbetegedéseket, 
jó bőrgyulladásra, ekcémára 
és égési sebekre. 

Felhasználása:
Ízét a sóskához lehetne ha-

sonlítani. Felhasználhatjuk 
salátának, salátaadaléknak, 
diétás ételekhez, illetve vege-
táriánus konyhában fűszernek. 
Levelei és szárai nagyon finom, 
sós, fűszeres ízűek. A leveleket 
vajban megpárolva, levesek 

ízesítésére használható fel. 
Az idősebb leveleket spe-
nótként készíthetjük el. Sült 
húsokhoz, illetve grillezett 
ételekhez kiváló. Fiatal levelei 
a paradicsom saláta finom 
ízesítője. A fiatal levelek sósze-
gény diétás ételek ízesítésére 
alkalmas. A megkent kenyér 
tetejére tehetünk felaprított 
porcsint.Télire, megsózva, 
üvegekbe rakva, ecettel vagy 
borral felöntve tartósítható. 
Szárítva elveszti értékes íz- és 
zamatanyagait, de fagyasztani 
lehet. Régi angol receptek sze-

rint leveleit a kapribogyóhoz 
hasonlóan tehetjük el. Meleg 
ételekbe az utolsó pillanatban 
tegyük, így kevésbé veszti el 
zamatanyagait és magas C-
vitamin-tartalmát.

Pakolásnak törjük össze a 
friss növény szárát és levele-
it, fogjuk vászonruhába, és 
tegyük a sérült testrészre. 
Rögzítsük, akár egész éjszaka 
is rajta maradhat.

Gyűjtése
Egész nyáron virágzás előtt 

lehet gyűjteni a kövérporcsint. 
Jellegzetessége miatt nem té-
veszthető össze semmivel.

Kövér porcsin a konyhában: 
Porcsinfőzelék
Porcsin franciásan
Párolt porcsin
Porcsin saláta
Ki gondolta volna, hogy ilyen 

értékes gyógynövényünk a kö-
vérporcsin. Mielőtt tömegesen 
a komposztra vetjük, gon-
doljuk át, hiszen sok értékes 
anyagot tartalmaz. Értékeljük, 
és örüljünk, ha megtalálható a 
kertünkben.

Református ifjúsági tábor 
Július végén tartották Táz-

láron azt a református tábort, 
melyen 6 bócsai gyerek is részt 
vett. Mint Ulakcsai Zoltán 
lelkész elmondta, a tábor fő 
vezérfonala az Alföld köze-
pén ez volt: „Bibliai hegyek”. 
Példázatok és olvasmányok 
segítségével elevenítették fel, 
ki mit tud a Sion hegyéről, az 
Ararátról és a Golgotáról. A 
programban emellett termé-
szetesen számos szórakoz-
tató elem is szerepelt: lovas 
kocsizás, kiskunhalasi strand 
és kézműves foglalkozás. A 
háromnapos sátrazást közös 
családi istentisztelet és ebéd 
zárta a 23 gyerekkel és szü-
leivel. 

K. L.
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Regionális birkózótábor Bócsán

Nyárvégi recept: lecsós bulgurral töltött cukkini

Komáromi Tibor és Bacsa Péter, a Magyar Birkózó 
Szövetség alelnökei, Szőke-Tóth Mihály polgármester, 

Bacsa Ferenc mesteredző, Petróczi Balázs, a Bócsai 
Birkózó és Labdarúgó Egyesület alelnöke, Puksa Ferenc, 

a Magyar Birkózó Szövetség elnökségi tagja.

A tehetség és annak gondozása

A szervezők el-
mondták: látnak 
tehetséges gyere-
ket, de ez önma-
gában nem elég. 
Nagyon sok külső 
körülmény ront-
hat bele a legjobb 
edzésprogramba is. 
A legfontosabb a 
szülői hozzáállás. 

Egyrészt az elején, másrészt akkor, amikor a sikeres tizenévest 
akarják beszippantani a nagy budapesti „birkózó cégek”. 
Öröm az, ha valaki a kecsegtető fővárosi lehetőség ellenére 
is kitart eredeti szakosztálya mellett. 

Tázlár, Kiskőrös, Soltvad-
kert és természetesen Bócsa 
fiataljai töltöttek el 5 napot a 
birkózás jegyében községünk 
szakosztályánál. Az augusz-
tus elején rendezett tábor 37 
résztvevőjéből 14 volt bócsai. 
Érdekesség, hogy az össz-
létszámból tízen tartoztak a 
gyengébbik nemhez — bár itt 
rögtön vissza kell vonnunk ezt 
a jelzőt, mivel bizony gyakran 
éppen ők vágták földhöz a 
fiúkat! 

Mint Petróczi Andor házigaz-
dától és szervezőtől megtud-
tuk, ez a bentlakásos tábor a 
mozgásra koncentrált. A napi 
két edzés után az esti vetítés 
nyújtott szórakozást. Már 
annak, aki nem aludt be a film 
alatt, hiszen az edzők ugyan-
csak megdolgoztatták őket. A 

helyi és környékbeli szakembe-
rek mellett az utolsó nap egy 
nemzetközi szaktekintélyt is 
köszönthettek a teremben. Ezt 
az edzést ugyanis Bódi Jenő, 
a Magyar Birkózó Szövetség 
elnökségi tagja, Európa-bajnok 
birkozó tartotta.

Dudás János tázlári edző és 
szakosztályvezető kiemelte: 
ezzel a táborral a szeptemberi 
munkát akarták megkönnyí-
teni. A gyerekek formába 
hozatala és az itt elsajátított 
alapozó fogások remélhetőleg 
az őszi versenyeken kamatoz-
nak majd. Ami pedig ugyan-
csak nagy segítség, az a váltott 
partner! Ugyanis minél több 
inputot kap a gyerek, annál 
nagyobb a rutinja, így nő az 
esély a győzelemre.

KL – BH

Hozzávalók:
– 1 db cukkini (kb. 30 cm hosszú)
– 2 szál újhagyma
– 4-5 gerezd fokhagyma
– 2 db zöldpaprika
– 4 db paradicsom
– 3/4 bögre bulgur
– só, bors
– 3 szál friss kakukkfű
– olívaolaj
A cukkinit megmossuk, keresztben félbevágjuk, majd hosszában 

is, a magos belsejét kanállal kivájjuk (ha zsenge, ne hámozzuk meg, 
hagyjuk rajta a héját). A bulgurt feltesszük főni kétszeres mennyi-
ségű, sós vízben. 10-15 perc alatt készre főzzük (a bulgur magába 
szívja a vizet és megpuhul) és félretesszük. Olívaolajon megpirítom 
a karikára vágott újhagymát, a felaprított fokhagymát. Hozzáadom a 
felaprított zöldpaprikát és 5 percig párolom. Beleteszem a felvágott 

paradicsom darabokat is. Sózom, borsozom, kakukkfűvel ízesítem. 
10 perc főzés után a kész bulgurt hozzáadom a lecsóhoz, összeke-
verem a mixet, majd belekanalazom a cukkinik belsejébe. Kevés 
olívaolajat öntök a tepsibe, erre helyezem a töltött cukkiniket és 
25-30 perc alatt 170 fokon megsütöm.

A bulgur tulajdonképpen tört búza, Magyarországon a török 
éttermekben „török rizsnek” is nevezik. Leginkább a közel-keleti 
és a török konyha által kedvelt köret. A még éretlen vagy a meg-
hántolt érett búzaszemeket párolják, kiszárítják, majd durvára 
összetörik . Mivel a bulgurt előzetesen párolják, ezért a magyarok 
által ismert búzadarától eltérően jóformán alig kell főzni, akár elég 
csak vízzel leforrázni. Az íze enyhén a dióra emlékeztet.

A bulgur kétféle méretben kapható: van nagyobb, rizsszem 
nagyságú fél-egész búzaszemekből álló, és egészen apróra tört, 
a búzadarához hasonlító. Előbbit köretként fogyasztják, utóbbi 
saláták, főtt ételek alapanyaga.
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A Falunap képekben
Elevenítsük fel együtt augusztus 20. legszebb pillanatait. Amellett, hogy a község facebook oldalán képek 

tucatjai láthatók, mi is közlünk néhány emlékezetes fotót.   

Közben folyamatosan szépült a falunap helyszíne. A Bács Kis-
kun Megyei Mozgáskorlátozott Egyesület Bócsai csoportjának 
tagjai nagy lelkesedéssel, és nagy összefogással tettek a parkerdő 
tisztaságáért. Köszönjük!

Aki itt belépett, rögtön felmérték. Na, nem az alkoholszint-
jét! Az egészségét. A kiskőrösi egészségsátorban egészségügyi 
szűrést és állapotfelmérést végeztek, emellett személyre szóló 
életmód-tanácsadással látták el a kedves vendégeket, köztük 
Csipak Vincéné Marikát is.

Megkezdődött a szüret!
Augusztus első hetében ki-

vonultak az első szüretelők a 
bócsai szőlőkbe. Kezdetét vet-
te az idei szüret, mégpedig az 
Irsai Olivérrel. A legkorábban 
érő fajtával nem lehetett to-
vább várni: a nagy meleg és az 
aszály megérlelte a szemeket 
és a késlekedés savlebomlást 
indított volna meg. A 16-os 
cukorfok, valamint a 6,5 %-os 
savtartalom jó bort sejttet az 
idei évjáratban. 

Mint Gáspár Ferenc hegybíró 
elmondta, a 2015. július 25-én 
tartott határszemlén jó előjele-

q-t jelent. A csapadékhiány 
és a nagy meleg káros hatá-
sát jótékonyan mérsékelte 
az augusztus végi csapadék. 
Ezáltal megszûnt a töppedés 
veszélye, mely különösen a 
Bianca esetén jelentkezett. 
Általánosságban elmondható, 
hogy a kedvezőtlen időjárás a 
különböző fajták „összeérését” 
is eredményezheti. Azaz a kü-
lönböző érési időpontok egy-
beesnek. Jó hír a termelõknek, 
hogy az esõzések nyomán a 
létartalom még nõhet a sze-
mekben.                            KL

ket látott a termés minőségét 
és mennyiségét illetően. Becs-
lése szerint hektáronként 100 

mázsa lesz a várható termés-
átlag. Ez a bócsai hegyközség 
515 hektáros területén 51.500 

Ez az „előeste”, a birkózóverseny a Pipagyújtó Csárda parkolójában! A szabadtéri mérkőzést és bemutatót Komáromi Tibor, a 
Magyar Birkózó Szövetség alelnöke is megtisztelte. A díjakat Szőke-Tóth Mihály polgármesterrel együtt adták át. A szerbiai Ma-
gyarkanizsa I., Bócsa a II., a szlovákiai Madar pedig III. helyezett lett. Gratulálunk nekik! 
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A parkerdőben délben kezdődött a program: a polgármesteri 
köszöntő után a község lelkészei, Ruskó Norbert, Ulakcsai 
Zoltán és László Lajos mondtak áldást a kenyérre, illetve az 
ünneplő gyülekezetre.  

A Nefelejcs Népdalkör kedves nótacsokorral készült, melynek 
záró éneke a régi magyar himnusz volt. Jó hallgatni a vidám 
idősöket!

A délutáni órákban a Vincze Lovarda csikósai tartottak be-
mutatót a labdarúgó pályán. A népes közönség  nagy érdeklő-
désel figyelte a lóültetést,- fektetést, a karikás használatát és a 
különféle lovas ügyességi játékokat. A végén még a gyerekek is 
lovagolhattak.

A lovardában õsszel is várják a családokat, baráti társaságokat 
és céges csoportokat, akik kíváncsiak a lovasélet szépségeire.

Ők elég hamar elkezdték az ivást. Mentségükre szól, hogy mivel 
méhészek, mézes pálinkát ittak. A bócsai házigazdák a hagyomá-
nyokhoz híven a vajdasági Temerinből érkezett barátaikat látták 
vendégül. No meg az arra járó riportert. Jól indult a nap!

Hogy legyen miben gyönyörködni! A Kézimunka Kör (Csak 
Csajok) tagjai az évek során kézzel készített munkáikat állították 
ki az arra járó vendégek nagy örömére. 

Faragó Gyula erdélyi barátait hozta el a soltvadkerti íjászok 
foglalkozására, ahol mindenki megtanulhatta az õsmagyar 
reflexíj használatát.

A falunapi összeállítást 
Borbényi Hilda és Káposzta lajos készítette
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Kiadja: Bócsa Község Önkormányzata
Felelõs kiadó: Szõke-Tóth Mihály, polgármester
Szerkesztõk: Káposzta Lajos és Borbényi Hilda

Nyomdai munkák: Kópia Nyomdaipari Kft., Kiskunhalas
Felelõs vezetõ: Lichtenberger Csilla

Megjelenik havonta.

A Bócsai Önkormányzat lapja

A citerazene még mindig népszerű vidékünkön. Különösen 
ha jó borok is társulnak hozzá. Ebéd után volt mire mulatni. 
A Bócsai citerazenekar fiatal tagjai  „Jó ebédhez szól a nóta” 
mottóval adták elő műsorukat.

Estére kelve egyre fokozódott a hangulat. Például amikor a 
Boróka citerazenekar csapott a húrok közé.  

Őket követte a Düvo citerazenekar, akik muzsikájára már a 
vendégek is táncra perdültek.

Az est sztárvendége Radics 
Gigi volt, aki nagy hallgatósá-
got vonzott maga köré.

Nagy rajongó tábor várta 
Bócsán Szandit, aki  Hajós 
András tanítványaként lett is-
mert az Ének Iskolája 2013-as 
évfolyamában. 

A nap csodaszép tűzijátékkal zárult.

A közremûködõk és segítõk munkáját emléklappal ismerte el 
az önkormányzat.


